
जलसंपदा विभागातील सहायक काययकारी 
अवभयंता (स्थापत्य), गट-अ संिगाची वदनांक 
01/01/2021 रोजीची अवंतम ज्येष्ठतासचूी. 

 

महाराष्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांकः - सकाज्ये-2021/प्र.क्र.01/आ(संवन) 
मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
           वदनांक : 02 माचय, 2021. 

 

        शासन पवरपत्रक 
                      

जलसंपदा विभागातील सहायक काययकारी अवभयंता (स्थापत्य), गट-अ संिगातील अविकाऱयांची 
वदनांक 01.01.2021 रोजीची तात्परुती ज्येष्ठता सचूी समक्रमांवकत वदनाकं 18.01.2021 च्या शासन 
पवरपत्रकान्िये प्रवसद्ध करण्यात आली होती.  

२. सदरहू ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेले आक्षेप विचारात घेिून सहायक काययकारी अवभयंता 
(स्थापत्य), गट-अ संिगातील अविकाऱयांची वदनांक 01.01.2021 रोजीची अंवतम ज्येष्ठता सचूी तयार 
करण्यात आली असून, ती या पवरपत्रकासोबत "पवरवशष्ट - अ" येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू 
ज्येष्ठतासचूी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनर्यय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, वदनाकं 
२१.१०.२०११ मिील सूचनानुंसार तयार करण्यात आलेली आहे. 

३. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्िकेरुन महाराष्र नागरी सेिा (ज्येष्ठतेचे विवनयमन) 
वनयमािली, १९८२ मिील तरतूदींचा अिलंब करण्यात आला आहे. 

४. सदर शासन पवरपत्रक ि ज्येष्ठतासचूी महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आली असून त्याचा संकेताकं क्रमांक 202103021516157727 असा 
आहे. तसचे सदरच ेशासन पवरपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
देखील उपलब्ि करण्यात आले आहे. सबंवंितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेिून आिश्यक ती काययिाही 
तात्काळ करािी. हे पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािांने, 
 

  

        ( अरविद वि. पगार ) 
सोबत :- पवरवशष्ट-अ                                      अिर सवचि, महाराष्र शासन 
 

प्रत :- 
1) अ.मु.स. (जलसपंदा), सवचि (लाक्षेवि)/सवचि (प्रकल्प समन्िय), जलसपंदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  

यांचे स्िीय सहायक. 
2) सिय महासंचालक/काययकारी संचालक, जलसपंदा विभाग. 
3) सिय मखु्य अवभयंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग.                                                                                                                      
4) सिय विभागप्रमखु/कायालय प्रमुख, जलसपंदा विभाग. 
5) मा.मंत्री (जलसंपदा) याचंे खाजगी सवचि. 
६) मा.राज्यमंत्री (जलसपंदा) यांच ेखाजगी सवचि. 
७) उप सवचि (सिेा)/उपसवचि (प्रशा), जलसपंदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अविकारी,आ (िगय-१)/आ(िगय-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) संग्रहाथय/कायासन आ(संवन). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/


अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक काययकारी अभभयांता याांचे नाांव म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवगातून 

भिफारस केली 
तो प्रवगय

व्यक्तीचा प्रवगय 
व घोभित 

केल्याचा भदनाांक

जन्मभदनाांक भनयुक्तीचा 
मागय

भनयुक्ती 
आदेिाचा 

भदनाांक

भनयभमत 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

गुणवत्ता 
क्रमाांक

परीक्षचेे 
विय

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव भदनाांक

सेवाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभणक 
अहयता

अभभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 ८ 9 10 11 12 13 14 15

१ १ श्री. गणेि राजाराम अदमनकर अजा अजा 12-08-1984 सरळसेवा 19-08-2013 01-11-2013 १५ २०११ 01-11-2013 31-08-2042 बी.ई पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2016/प्र.क्र.34/आ(सांभन),भद.28.06.२०१9

२ २ श्री. हियद गजानन यादव खुला खुला 22-04-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 १ २०१३ 19-12-2015 30-04-2049 बी.ई पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

३ ३ श्री. गणेि िांकरराव कथले खुला खुला 13-01-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 2 २०१३ 19-12-2015 31-01-2048 बी.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

४ ४ श्री. अमर उत्तम काभिद खुला खुला 08-06-1989 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३ २०१३ 19-12-2015 30-06-2047 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८

५ ५ श्री. प्रसाद बलभीम लाांब खुला भज(ड) 03-01-1989 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४ २०१३ 19-12-2015 31-01-2047 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

६ ६ श्री. सुहास आत्माराम मोरे खुला खुला 18-01-1983 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 ५ २०१३ 19-12-2015 31-01-2041 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

७ ७ श्री. भदनेि श्रीधर िेवाळे खुला खुला 03-01-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ६ २०१३ 19-12-2015 31-01-2049 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

८ ८ श्री. अक्षय दत्तात्रय बकय ले खुला खुला 03-08-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७ २०१३ 19-12-2015 31-08-2048 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

९ ९ श्री. रोभहत रावसाहेब कोरे खुला इमाव 15-08-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८ २०१३ 19-12-2015 31-08-2049 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

१० १० श्रीमती प्रगती रावसाहेब यादव खुला खुला 16-01-1992 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ९ २०१३ 19-12-2015 31-01-2050 बी.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

११ ११ श्री. भववकेानांद पाांडुरांग भतडके खुला भज(ड) 20-06-1983 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 १० २०१३ 19-12-2015 30-06-2041 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.9१/आ(सांभन),भद.08.0८.२०१9

१२ १२ श्री. भनतीि तक्षक पोतदार खुला इमाव 21-12-1976 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ११ २०१३ 19-12-2015 31-12-2034 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.०१.२०१९

१३ १३ श्री. िरद तुकाराम गायधनी खुला इमाव 16-10-1988 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 १२ २०१३ 19-12-2015 31-10-2046 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८

१४ १४ श्री. प्रसाद सुभाि पटारे खुला खुला 06-12-1986 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 १३ २०१३ 19-12-2015 31-12-2044 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.५७/आ(सांभन),भद.२८.०६.२०१९

१५ १५ श्री. भनलेि नांदन अभहरे खुला इमाव 16-03-1989 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 १४ २०१३ 19-12-2015 31-03-2047 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.५७/आ(सांभन),भद.२८.०६.२०१९

१६ १६ श्री. अमृत नामदेव साांगळे खुला भज(ड) 21-06-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 १५ २०१३ 19-12-2015 30-06-2048 बी.ई. पभरभवक्षाधीन

 िासन पभरपत्रक, जलसांपदा भवभाग क्रमाांक : सकाज्ये-२०21/प्र.क्र. 01  /आ(सांभन), भदनाांक  02  माचय,  2021  सोबतचे सहपत्र 
पभरभिष्ट "अ"

जलसांपदा भवभागातील सहायक काययकारी अभभयांता (स्थापत्य ) सांवगातील अभधकाऱयाांची भदनाांक 01 जानेवारी २०21 रोजीची  अांभतम  ज्येष्ठतासूची



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक काययकारी अभभयांता याांचे नाांव म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवगातून 

भिफारस केली 
तो प्रवगय

व्यक्तीचा प्रवगय 
व घोभित 

केल्याचा भदनाांक

जन्मभदनाांक भनयुक्तीचा 
मागय

भनयुक्ती 
आदेिाचा 

भदनाांक

भनयभमत 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

गुणवत्ता 
क्रमाांक

परीक्षचेे 
विय

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव भदनाांक

सेवाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभणक 
अहयता

अभभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 ८ 9 10 11 12 13 14 15

१७ १७ श्री. आभिि भिवाजी चौगले खुला खुला 31-07-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 १६ २०१३ 19-12-2015 31-07-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.०१.२०१९

१८ १८ श्री. प्रकाि बापुसाहेब गायकवाड खुला खुला 17-01-1983 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 १७ २०१३ 19-12-2015 31-01-2041 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

१९ १९ श्री. सांभदप अरूण भालेराव खुला इमाव 17-10-1983 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 १९ २०१३ 19-12-2015 31-10-2041 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

२० २० श्री. अांकुर प्रकाि कापसे खुला इमाव 19-03-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २० २०१३ 19-12-2015 31-03-2048 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.४८/आ(सांभन),भद.०९.०५.२०१९

२१ २१ श्री. प्रदीप नारायण हापसे खुला इमाव 28-03-1986 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २१ २०१३ 19-12-2015 31-03-2044 बी.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

२२ २२ श्री. महेंद्र रामदास काळे खुला खुला 25-06-1986 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 २२ २०१३ 19-12-2015 30-06-2044 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८

२३ २३ श्री. राजीव गोसाई कुरेकार खुला इमाव 13-08-1979 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २३ २०१३ 19-12-2015 31-08-2037 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.०१.२०१९

२४ २४ श्री. अमरजीत भीमराव भबराजदार खुला खुला 27-11-1986 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २४ २०१३ 19-12-2015 30-11-2044 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.०४.०२.२०१९

२५ २५ श्री. सभदप दगडू हासे खुला इमाव 25-05-1986 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २५ २०१३ 19-12-2015 31-05-2044 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

२६ २६ श्री.  सभचन भिवचलप्पा मुन्नोळी खुला खुला 23-07-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २६ २०१३ 19-12-2015 31-07-2048 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.११.०४.२०१९

२७ २७ श्री. श्रीजीत प्रवीण थोरात खुला खुला 26-11-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २७ २०१३ 19-12-2015 30-11-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

२८ २८ श्री. उद्धव त्रांबक मुरकुटे खुला इमाव 10-11-1983 सरळसेवा 14-12-2015 23-12-2015 २८ २०१३ 19-12-2015 30-11-2041 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.५७/आ(सांभन),भद.२८.०६.२०१९

२९ २९ श्री. रोभहत प्रल्हाद देिमुख खुला खुला 16-02-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 २९ २०१३ 19-12-2015 28-02-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

३० ३० श्री. अभनकेत अांकुि सावांत खुला खुला 25-05-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३० २०१३ 19-12-2015 31-05-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

३१ ३१ श्री. अभमत भास्करराव राऊत खुला इमाव 04-05-1983 सरळसेवा 14-12-2015 06-01-2016 ३१ २०१३ 19-12-2015 31-05-2041 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.०१.२०१९

३२ ३२ श्री. गणेि प्रकाि हारदे इमाव इमाव 03-04-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३२ २०१३ 19-12-2015 30-04-2048 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

३३ ३३ श्री. नरेंद्र बसवराज गुरव इमाव इमाव 28-02-1992 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३३ २०१३ 19-12-2015 28-02-2050 एम.टेक. पभरभवक्षाधीन
३४ ३४ श्री. स्वप्नील भागवत गाांगुडे इमाव इमाव 06-11-1988 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३४ २०१३ 19-12-2015 30-11-2046 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 

१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक काययकारी अभभयांता याांचे नाांव म.लो.आ.ने ज्या 
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व्यक्तीचा प्रवगय 
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जन्मभदनाांक भनयुक्तीचा 
मागय

भनयुक्ती 
आदेिाचा 

भदनाांक

भनयभमत 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

गुणवत्ता 
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ज्येष्ठतेचा 
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अभभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 ८ 9 10 11 12 13 14 15

३५ ३५ श्री. अमृतराज यादवराव पाटील अजा अजा 08-12-1979 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३५ २०१३ 19-12-2015 31-12-2037 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

३६ ३६ श्री. मनोज नांदकुमार डोके इमाव इमाव 07-10-1988 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३६ २०१३ 19-12-2015 31-10-2046 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

३७ ३७ श्री. अमोल भारत चोपडे भज(क) भज(क) 08-06-1992 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३७ २०१३ 19-12-2015 30-06-2050 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

३८ ३८ श्री. रोभहत सुययकाांत जगताप इमाव इमाव 09-03-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३८ २०१३ 19-12-2015 31-03-2048 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

३९ ३९ श्री. मुकेि प्रदीप भामरे इमाव इमाव 28-05-1987 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ३९ २०१३ 19-12-2015 31-05-2045 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

४० ४० श्री. भवश्वनाथ बाबासो सानप भज(ड) भज(ड) 07-06-1986 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४० २०१३ 19-12-2015 30-06-2044 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

४१ ४१ श्री. सांभदप राजेंद्र सातपूते अजा अजा 15-06-1985 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४१ २०१३ 19-12-2015 30-06-2043 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

४२ ४२ श्री. गणेि रामनथ हासे इमाव इमाव 08-05-1986 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ४२ २०१३ 19-12-2015 31-05-2044 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.०४.०२.२०१९

४३ ४३ श्री. स्वप्नील भवजय कोडुलकर भवमाप्र भवमाप्र 25-04-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४३ २०१३ 19-12-2015 30-04-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

४४ ४४ श्री. सभचन रामराव पाटील इमाव इमाव 29-03-1985 सरळसेवा 14-12-2015 21-12-2015 ४४ २०१३ 19-12-2015 31-03-2043 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.६.२०१८

४५ ४५ श्रीमती स्नेहल भिवाजी जाधव खुला खुला 24-05-1985 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४५ २०१३ 19-12-2015 31-05-2043 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.५७/आ(सांभन),भद.२८.०६.२०१९

४६ ४६ श्री. भिवप्रसाद भगवानराव खेडकर भज(ड) भज(ड) 02-01-1987 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४६ २०१३ 19-12-2015 31-01-2045 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०20/प्र.क्र.31/आ(सांभन),भद.1२.०3.२०20

४७ ४७ श्री. अमोल बाळासाहेब कवडे इमाव इमाव 20-12-1980 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४७ २०१३ 19-12-2015 31-12-2038 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८

४८ ४८ श्री. भववके सांजय सोनार इमाव इमाव 10-07-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ४८ २०१३ 19-12-2015 31-07-2049 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.११.०४.२०१९

४९ ४९ श्री. भवनोद भगवान बागुल इमाव इमाव 10-01-1980 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ५० २०१३ 19-12-2015 31-01-2038 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.११.०४.२०१९

५० ५० श्री. हभरि जनादयन शिदे अजा अजा 16-10-1987 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५१ २०१३ 19-12-2015 31-10-2045 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.०१.२०१९

५१ ५१ श्री. मनोजकुमार भास्कर ढोकचौळे इमाव इमाव 09-06-1982 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५२ २०१३ 19-12-2015 30-06-2040 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.६.२०१८



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक काययकारी अभभयांता याांचे नाांव म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवगातून 

भिफारस केली 
तो प्रवगय

व्यक्तीचा प्रवगय 
व घोभित 

केल्याचा भदनाांक

जन्मभदनाांक भनयुक्तीचा 
मागय

भनयुक्ती 
आदेिाचा 

भदनाांक

भनयभमत 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

गुणवत्ता 
क्रमाांक

परीक्षचेे 
विय

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव भदनाांक

सेवाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभणक 
अहयता

अभभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 ८ 9 10 11 12 13 14 15

५२ ५२ श्रीमती प्रज्ञा अरूण पाटील इमाव इमाव 09-09-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५३ २०१३ 19-12-2015 30-09-2049 बी.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

५३ ५३ श्री. राकेि अजुयन गुजरे अजा अजा 17-02-1979 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५५ २०१३ 19-12-2015 28-02-2037 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८

५४ ५४ श्रीमती भनकीता लीलाधर हेमने इमाव इमाव 15-12-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५६ २०१३ 19-12-2015 31-12-2048 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.१२.१०.२०१८

५५ ५५ श्री. सांभदपकुमार भहरामन महाले अजा अजा 06-11-1981 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५७ २०१३ 19-12-2015 30-11-2039 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.०१.२०१९

५६ ५६ श्री. भनतीन गणेि बनसोड अजा अजा 29-01-1984 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ५८ २०१३ 19-12-2015 31-01-2042 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.96/आ(सांभन),भद.16.09.२०१9

५७ ५७ श्री. चांद्रिेखर नांदभकिोर ताटे अजा अजा 02-12-1985 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ५९ २०१३ 19-12-2015 31-12-2043 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.६.२०१८

५८ ५८ श्रीमती सुजाता गौतमीपुत्र काांबळे 
(श्रीमती सुजाता प्रिाांत गजरे)

अजा अजा 24-09-1982 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ६० २०१३ 19-12-2015 30-09-2040 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

५९ ५९ श्री. केतन कवडूजी अकुलवार भज(ब) भज(ब) 20-08-1987 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 ६१ २०१३ 19-12-2015 31-08-2045 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.116/आ(सांभन),भद.11.१0.२०१9

६० ६० श्रीमती सोनल आनांद गायकवाड अजा अजा 10-04-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ६२ २०१३ 19-12-2015 30-04-2049 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.११.०४.२०१९

६१ ६१ श्रीमती वसुांधरा िांकरराव दासरी इमाव इमाव 07-01-1982 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ६३ २०१३ 19-12-2015 31-01-2040 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

६२ ६२ श्री. नागेि महादप्पा व्हटे्ट भवमाप्र भवमाप्र 10-05-1987 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ६४ २०१३ 19-12-2015 31-05-2045 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.103/आ(सांभन),भद.09.09.२०१9

६३ ६३ श्री. श्रीकाांत भवलास मस्कावार भज(ब) भज(ब) 25-03-1986 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 ६५ २०१३ 19-12-2015 31-03-2044 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२६.११.२०१८

६४ ६४ श्रीमती नीतू रमेि चव्हाण खुला खुला 13-04-1989 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ६६ २०१३ 19-12-2015 30-04-2047 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2020/प्र.क्र.06/आ(सांभन),भद.२7.0१.२०20

६५ ६५ श्री. महेि मारूती बजांत्री भवजा(अ) भवजा(अ) 21-06-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ६७ २०१३ 19-12-2015 30-06-2048 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.४८/आ(सांभन),भद.०९.०५.२०१९

६६ ६६ श्रीमती विैाली तुळिीराम ठाकरे अजा अजा 20-05-1983 सरळसेवा 14-12-2015 19-12-2015 ७० २०१३ 19-12-2015 31-05-2041 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

६७ ६७ श्रीमती सुचेता उदय डुांबरे खुला खुला 09-07-1988 सरळसेवा 14-12-2015 21-12-2015 ७१ २०१३ 21-12-2015 31-07-2046 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.122/आ(सांभन),भद.05.11.२०१9

६८ ६८ श्री.श्रीकृष्ण नागेि गुांजाळ भवजा(अ) भवजा(अ) 16-06-1986 सरळसेवा 14-12-2015 23-12-2015 ७२ २०१३ 22-12-2015 30-06-2044 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.119/आ(सांभन),भद.25.10.२०१9
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अभभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 ८ 9 10 11 12 13 14 15

६९ ६९ श्रीमती श्वेता योगेंद्र कुऱहाडे खुला खुला 06-07-1989 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७३ २०१३ 22-12-2015 31-07-2047 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.७८/आ(सांभन),भद.२२.०७.२०१९

७० ७० श्रीमती सायली राजेंद्र पाटील खुला खुला 29-04-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 74 2013 22-12-2015 30-04-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.११.०४.२०१९

७१ ७१ श्रीमती सोनल रावसाहेब पाटील खुला खुला 04-05-1981 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७५ २०१३ 22-12-2015 31-05-2039 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.०४.०२.२०१९

७२ ७२ श्रीमती भक्षतीजा सयाजीराव सुययवांिी खुला खुला 20-07-1981 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७६ २०१३ 22-12-2015 31-07-2039 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.95/आ(सांभन),भद.07.09.२०१9

७३ ७३ श्रीमती अनुराधा आनांदराव जाधव खुला खुला 18-06-1986 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७७ २०१३ 22-12-2015 30-06-2044 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.121/आ(सांभन),भद.05.11.२०१9

७४ ७४ श्रीमती मयुरा सुभाि जोिी खुला खुला 04-10-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७८ २०१३ 22-12-2015 31-10-2048 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.४८/आ(सांभन),भद.०९.०५.२०१९

७५ ७५ श्रीमती जयश्री भदगाांबर थोटे अजा अजा 03-06-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ७९ २०१३ 22-12-2015 30-06-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२७.९.२०१८

७६ ७६ श्रीमती भवनया दत्तात्रय बदामी खुला खुला 16-01-1981 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८० २०१३ 22-12-2015 31-01-2039 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.9६/आ(सांभन),भद.१६.0९.२०१९

७७ ७७ श्री. सांग्रामशसग देवेंद्रशसग रावल भवजा(अ) भवजा(अ) 12-12-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८१ २०१३ 22-12-2015 31-12-2049 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०20/प्र.क्र.69/आ(सांभन),भद.03.09.२०20

७८ ७८ श्रीमती सुरेखा भीमराव कोरके खुला खुला 14-04-1982 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८२ २०१३ 22-12-2015 30-04-2040 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.०४.०२.२०१९

७९ ७९ श्रीमती प्राजक्ता सांजय पाटील खुला खुला 28-06-1992 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८३ २०१३ 22-12-2015 30-06-2050 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.६८/आ(सांभन),भद.१५.०७.२०१९

८० ८० श्रीमती अपणा अिोक कापसे खुला खुला 01-05-1982 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८४ २०१३ 22-12-2015 30-04-2040 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.६८/आ(सांभन),भद.१५.०७.२०१९

८१ ८१ श्री. प्रिाांत पुनाजी सगभोर अज अज 13-03-1985 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ८५ २०१३ 22-12-2015 31-03-2043 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०20/प्र.क्र.12/आ(सांभन),भद.27.०1.२०20

८२ ८२ श्रीमती सोनल सांजय पाटील खुला खुला 25-08-1989 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ८६ २०१३ 22-12-2015 31-08-2047 बी.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.८३/आ(सांभन),भद.०६.०८.२०१९

८३ ८३ श्री.उत्तम देवचांद दाभाडे अज अज 28-07-1981 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 ८७ २०१३ 22-12-2015 31-07-2039 एम.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०१९/प्र.क्र.७९/आ(सांभन),भद.२९.०७.२०१९

८४ ८४ श्री. सांभदप पांभडतराव पवार अज अज 24-10-1985 सरळसेवा 14-12-2015 22-12-2015 ८९ २०१३ 22-12-2015 31-10-2043 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८



अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमाांक

सहायक काययकारी अभभयांता याांचे नाांव म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवगातून 

भिफारस केली 
तो प्रवगय

व्यक्तीचा प्रवगय 
व घोभित 

केल्याचा भदनाांक

जन्मभदनाांक भनयुक्तीचा 
मागय

भनयुक्ती 
आदेिाचा 

भदनाांक

भनयभमत 
भनयुक्तीचा 

भदनाांक

गुणवत्ता 
क्रमाांक

परीक्षचेे 
विय

ज्येष्ठतेचा 
भदनाांक/ 

ज्येष्ठतेचा 
मानीव भदनाांक

सेवाभनवृत्तीचा 
भदनाांक

िैक्षभणक 
अहयता

अभभप्राय

1 2 3 4 5 6 7 ८ 9 10 11 12 13 14 15

८५ ८५ श्रीमती कल्याणी भवलास कालेकर खुला खुला 27-09-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ९० २०१३ 28-12-2015 30-09-2048 बी.ई. पभरभवक्षाधीन/  मलोआने भिफारस रद्द केली आहे.  
तथाभप, प्रकरण न्यायप्रभवष्ठ (महाराष्र प्रिासकीय 
न्यायाभधकरण मुांबई - मूळ अजय क्र.४३६/२०१६)

८६ ८६ श्रीमती स्नेहलता धोंडप्पा गावडे भज(क) भज(क) 23-02-1981 सरळसेवा 14-12-2015 28-12-2015 ९१ २०१३ 28-12-2015 28-02-2039 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

८७ ८७ श्रीमती सपना भजुांगराव डावरे अज अज 10-05-1983 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ९२ २०१३ 29-12-2015 31-05-2041 एम.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.६.१२.२०१८

८८ ८८ श्री. गोशवद हनुमांतराव श्रीमांगले इमाव इमाव 02-04-1990 सरळसेवा 14-12-2015 29-12-2015 ९३ २०१३ 29-12-2015 30-04-2048 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
२०19/प्र.क्र.141/आ(सांभन),भद.04.०1.२०20

८९ ८९ श्रीमती अभश्वनी जनाधयन राऊत अज अज 03-12-1991 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ९४ २०१३ 01-01-2016 31-12-2049 बी.टेक. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
2019/प्र.क्र.१15/आ(सांभन),भद.07.10.२०१9

९० ९० श्रीमती श्वेता सुधीर पाटील भवजा(अ) भवजा(अ) 27-03-1992 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ९५ २०१३ 01-01-2016 31-03-2050 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.०४.०२.२०१९

९१ ९१ श्री. नरेंद्र रमेि घारगे खुला खुला 26-06-1990 सरळसेवा 14-12-2015 01-01-2016 ९६ २०१३ 01-01-2016 30-06-2048 बी.ई. पभरभवक्षा कालावधी समाप्त िा.भन.क्र.पभरवी 
१०१८/प्र.क्र.४१/आ(सांभन),भद.२८.८.२०१८

९२ ९२ श्री. जलेि सांतोि शसह खुला खुला 13-07-1990 सरळसेवा 26.12.2019 01-01-2020 1 2017 01-01-2020 31-07-2048 बी.टेक. पभरवीक्षाधीन

९३ ९३ श्री. सागर भवठोबा सानप खुला भ.ज. (ड) 15-02-1991 सरळसेवा 26.12.2019 01-01-2020 2 2017 01-01-2020 28-02-2049 बी.ई. पभरवीक्षाधीन

९४ ९४ श्री. भविाल नांदकुमार कुलकणी खुला खुला 11-12-1992 सरळसेवा 26.12.2019 01-01-2020 3 2017 01-01-2020 31-12-2050 एम.टेक. पभरवीक्षाधीन

९५ ९५ श्रीमती सबुरी चांद्रकाांत डोंगळीकर खुला खुला 26-06-1993 सरळसेवा 26.12.2019 01-01-2020 4 2017 01-01-2020 30-06-2051 बी.ई. पभरवीक्षाधीन

९६ ९६ श्री. हियल भनवृत्ती चव्हाण अजा अजा 27-06-1994 सरळसेवा 26.12.2019 01-01-2020 5 2017 01-01-2020 30-06-2052 बी.ई. पभरवीक्षाधीन

९७ ९७ श्रीमती साभरका अरुण पानतावणे अजा अजा 07-12-1992 सरळसेवा 26.12.2019 01-01-2020 6 2017 01-01-2020 31-12-2050 बी.ई. पभरवीक्षाधीन
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